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 چکيده
ایجاد ارزش خلق ارزش ،زنجیره ارزش ،زنجیره تامین ،هدف از پژوهش پیش رو مروری بر مفاهیم 

و حسابداری مدیریت می باشد ، در پژوهش حاضرازروش  ، مدیریت مبتنی برارزشسهامداران 

ژوهش حاکی از آن  است کتابخانه ای  برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است .یافته های پ

که به اندازه ای  که  کسب موقعیت های بازاری و قدرت در بازار یک مزیت رقابتی است،رقابت بین 

 یک مسابقه برای کسب تبحر در جهت نشان دادن شایستگی می باشد.در واقع شرکت ها مشابه

تراتژی است و از پر کاربردترین کلید واژگان تخصصی در حوزه اس” مزیت رقابتی“بدون شک، 

 رقابتی مزیت کسب به معطوف عمدتاً وکار،کسب سطح در استراتژیک مدیریت هایبحث محتوای

 و حفاظت خلق، امکان رقابتی مزیت واقع، در است؛ ارزش به دستیابی پیشران رقابتی مزیت. است

به  هت رسیدن اینجا در جآورد. بنابراین، در وکارها فراهم میری از ارزش را برای کسببردابهره

 ، خلق ارزش و زنجیره های مرتبط به آن  ارزش مسئلهه بررسی مفاهیمی مانند مزیت رقابتی، ب

 .پرداخته شده است

، ایجاد ارزش سهامداران زنجیره تامین، زنجیره ارزش، خلق ارزش، :يديکل واژگان 

 .مدیریت مبتنی برارزش
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  2آمنه رئيس زاده ، 1 عبدالرضا محسنی

 .ن، ایرابوشهر ی،، گروه حسابداربوشهردانشگاه آزاد اسالمی، واحد  ستادیارا 1
 .دانشجوی دکترا حسابداری دانشگاه آزاد واحد بوشهر ، بوشهر ، ایران 2

 

 ده مسئول:نام نویسن
 آمنه رئيس زاده

 

 خلق ارزشتژي استرا حسابداري مدیریت و
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 مقدمه
های بزرگ و مهم شد. این موضوع باعث که منجر به نابودی کامل برخی از شرکت ایماقتصادی بوده بحران شاهد دو 21ی اول قرن در دهه

توانند در این شرایط بحرانی عملکرد اثربخشی داشته باشند تا بتوانند با موفقیت به بقای شد تا رهبران سازمان به این فکر بیفتند که چگونه می

 .خود ادامه دهند

نگری و کار ا به چه معناست؟ آیا به معنی سود باال یا باالتر رفتن ارزش سهام است؟ یا به معنی کارآمدتر بودن، آیندهحقیقت «موفقیت»اما، 

 ای است که در شرایط بحرانی بقای شرکت را تضمین کند؟کردن به شیوه

های خود فی به تأثیرات بلندمدت تصمیم گیریی سود بنا شده باشد، احتماال توجه کااگر استراتژی شما برای دستیابی به موفقیت بر پایه

ها تان را افزایش دهید یا اینکه با تخفیف ناگهانی در قیمتتوانید برای افزایش سود خود، قیمت محصوالتنخواهید داشت. به عنوان مثال، می

 .شرکت خود را راضی نگه دارید گذاران و سهامدارانسود فصلی خود را افزایش بدهید و سرمایه

تان را تحت تأثیر قرار خواهد ها احتماال در بلندمدت سهم بازار، توانایی رقابت کردن و همچنین کیفیت محصوالتگیریین نوع تصمیما

 .اثرگذار است تان نیز بسیارتوانایی شما در جذب و حفظ متخصصان باهوش و کارکنان بااستعداد در سازمان داد. همچنین این مسئله بر

هزینه، عملکردی سودآور و اثربخش داشته باشند. هیچ کس های مقرون به صرفه و کمها و پروژهخواهند با داشتن تیمی افراد میهمه

مدت، استراتژی مناسبی نیست. در مدت خود را نادیده بگیرد، اما قربانی کردن سودآوری بلندمدت برای سودهای کوتاهخواهد اهداف کوتاهنمی

به طور حتم هدف کلی به حداکثر رساندن ارزش سازمان  .آوری در بلندمدت را در خود ایجاد کنید و به حداکثر برسانیدنهایت، باید توانایی سود

مدت نباشند. اگر تأثیرات بلندمدت تصمیمات شوند صرفاً برای دستیابی به سود کوتاهاست که به این معناست که تصمیماتی که امروز گرفته می

ری سازمان خود را در نظر داشته باشید، بازتاب آن را درآینده و در جریان نقدی به دست آمده توسط سازمان، مشاهده خود بر سودآوری و پایدا

خواهید کرد. به این ترتیب در ارتباط با ارزش سواالت زیر مطرح می گردد : ارزش چیست ؟ چگونه در یک سازمان ارزش خلق می شود ؟ آیا 

اط خاصی وجود دارد؟ زنجیره ارزش و تامین چیست ؟ مدیریت مبتنی بر ارزش چیست ؟چگونه می توان برای برای ایجاد ارزش نیاز به ارتب

سهامداران ایجاد ارزش کرد ؟هدف اصلی این پژوهش ،  پاسخ گوئی به پرسش های مطرح شده است . پاسخ به این پرسش ها افزون برگسترش 

ومفاهیم سودمندی را برای مدیران واحدهای تجاری و حسابدارای مدیریت فراهم می آورد  مرزهای دانش در زمینه حسابداری مدیرت ، اطالعات

 ؛ بنابراین مطالعه حاضر از اهمیت بسزائی برخوردار است . 

زش در ادامه این مطالعه ، مروری اجمالی بر مفاهیم خلق ارزش ،زنجیره ارزش ،زنجیره تامین ،ایجاد ارزش سهامداران ، مدیریت مبتنی برار

 انجام می گیرد.در پایان نیز نتیجه گیری و ارتباط با حسابداری مدیریت در موارد مطرح شده ارائه می شود .

 

 مبانی نظري 
بستگى   ارزش یک مفهوم پر اهمیت است ،در مفاهیم حسابداری بیان می گردد که  ارزش یک قلم دارائی ، اعم از اینکه واقعى یا مالى باشد.

هاى یک شرکت در گرو توانائى آن در ایجاد ها و نیازهاى اشخاص را ارضاء کند، ارزش یا مطلوبیت دارائىتا چه حد بتواند خواستهبه این دارند که 

شود. این مفاهیم عبارتند از: ارزش ها از مفاهیم متعددى استفاده مىجریانات نقدى در یک دوره معین زمانى است. براى تعیین ارزش دارائى

بازار، ارزش با فرض تداوم فعالیت، ارزش با فرض انحالل شرکت و ارزش ذاتى سهام یک شرکت. هریک از این مفاهیم کاربردى  دفتری، ارزش

تک اقالم دارائى شرکت تعیین گردد یا ارزش کل شرکت، در ایجا موضوعی که حائز اهمیت خاص خود دارد و به این وابسته است که آیا ارزش تک

 آفرینی یا  ایجاد ارزش( است .می به نام خلق ارزش) ارزشاست عبارتند از مفهو
 

 Value Creation)آفرینی، ایجاد ارزش )خلق ارزش ، ارزش
تا کنون به دلیل رقابتی تر، متالطم تر شدن محیط، سیستم های پیچیده و پدیده های پویا، تحول در دید و نگرش افراد،  1986سال  

ها به انسجام درونی و اعتماد متقابل بین افراد،عدم قطعیت و تغییرات پر شتاب محیطی، توجه بیش از پیش بر سازمان ها و جوامع، نیاز سازمان 

  .مسئولیت پذیری و مشتری مداری و ... سیستم های مدیریتی روی به سیستم های مدیریت بر مبنای ارزش ها آورده اند

 :که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنمارزش ها از منظر های مختلف تعاریف گوناگونی داشته اند 

 ارزش ها منشا ایجاد افکار متفاوت و نمایانگر آنها می باشند. )فرهنگ وبستر(-

ارزش، اهمیتی کوچک با بزرگ است که انسان آن را به مسایل مرتبط با فعالیت یا تجربه ای خاص یا به طور کلی به زندگی خود نسبت  -

 می دهد. )پل روبیژک(

 (زش ها معانی شناختی، عاطفی داده شده به اشیا و پیوند نمادین ذهن انسان و محیط هستند. ) بلونه و نایگروار -
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 ارزش به معنی آن چیزی است که برای تصمیم گیرنده مهم است.)رالف کینی( -

 د.)ادگار برایتمن(نمیتوان از ارزش تعریف خاصی ارائه کرد زیرا خوبی، زیبایی و عشق تجربیات آنی و مستقیم هستن -

 و فرآیندهای سیستم هستند. )پانتم هیلری( ارزش ها برآیند الزامات، ساختارها  -

 ارزش، نحوه ی برخورد انسان با محیط زندگی خویش است. ) ون میسس( -

 ارزش ها حلقه های نمادین بین ذهن انسان و محیط هستند. )پل روبیژک( -

از منظر اقتصادی به  -مطلوبیت فرد یا گروه  -زی که در میان عده ای مورد توجه و احترام است ارزش یعنی عالیق فرد یا گروه ، چی -

 ارزش کاالها و فعالیت انجام شده اطالق میگردد. )فرهنگ فلسفی الالند(

اکنون بر ایجاد ارزش  وکارها،بسیاری از گردانندگان کسب دهند.وکار را افزایش میاقداماتی که ارزش کاالها، خدمات و یا حتی یک کسب

خواهند وکار که میکنند این تمرکز هم درزمینه ایجاد ارزش باالتر برای مشتریان کاالها و خدماتشان است و هم برای سهامداران کسبتمرکز می

 ارزش سهام خود را در این ایجاد ارزش درک کنند.

 

 مهندسی ارزش
جزیه و تحلیل ارزش( رویکردی گروهی، سیستماتیک، کارکردگرا و دارای کاربردی مهندسی ارزش )با مفهومی نزدیک به مدیریت ارزش و ت

حرفه ای است که برای ارزیابی و بهبود ارزش در یک محصول، طراحی یک وسیله، طراحی سیستم، اجرای پروژه های صنعتی و عمرانی و دیگر 

 خدمات به کار گرفته می شود.

ای حل مسائل، کاهش هزینه ها و به طور همزمان، بهبود عملکرد و کیفیت. با شناسایی و مهندسی ارزش متدولوژی قدرتمندی است بر 

ارتقای شاخصهای ارزش، مهندسی ارزش، رضایت مشتری را افزایش می دهد و به ارزش سرمایه گذاری می افزاید. این متدولوژی را که از 

تجاری یا اقتصادی، نظیر صنایع، دولت، ساخت و ساز و خدمات به کار  راهبردهای موفق بلندمدت و تجاری است، می توان در تمام بخشهای

 گرفت.

، کارکردهای اصلی و فرعی یک محصول /خدمت را شناسایی مهندسی ارزش مجموعه ای از تکنیکها و روشهاست که با نگرش سیستمی

ه عنوان یک ابزار مدیریتی در تعیین بهترین روش ایجاد دهد . همچنین بکرده و ارزش هر کارکرد را نزد مشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار می

  کنداین کارکرد ، به تصمیم گیر)تصمیم گیران ( کمک می

برنامه کاری مهندسی ارزش این قابلیت را دارد که بتوان بطور سازمان یافته نیازهای مشتری را ارزیابی و شناسایی کرد و در عین حال 

ن و در چه موقعیت مکانی باید انجام شود تا این نیازها به نحو مطلوب بر آورده گردد. این امر مستلزم یک مشخص شود که چه کاری ، در چه زما

ها ، مستند سازی ، پیگیری ، ارزیابی ، های خالق ، ارزیابی ایدهرویکرد گروهی برای حل مسئله تعریف مسئله، تحلیل ، جستجو برای راه حل

 . گزارش دهد ، ممیزی و غیره است

 

 اصول پياده سازي مهندسی ارزش
استوار است و به همین دلیل از سایر تکنیک های کاهش هزینه متمایز است. در هنگام به  "کارکرد  "اساس و پایة مهندسی ارزش، بر 

والً هرچه مهندسی کارگیری مهندسی ارزش، کارکردها مورد بررسی قرار گرفته و حداکثر صرفه جویی مالی به طور اتوماتیک به دست می آید. اص

ارزش در یک طرح زودتر شروع شود، فایدة بیشتری خواهد داشت؛ زیرا در مراحل شکل گیری طرح، پیشنهاد تغییرات به روش مهندسی ارزش، 

 راحت تر پذیرفته می شود؛ گرچه می توان این روش را حتی در مراحل پایانی تولید محصول یا ارائة خدمات نیز به کار گرفت.
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 سازمان به عنوان یک سيستم :

 
 مهندسی ارزش: تعاریف ارزش ازدید زنجيره ارزش و

 ارزش عبارتند از :

 کمترین هزینه برای اینکه عملکردها ویا خدمات الزم را در زمان ومکان مطلوب وبا کیفیت وقابلیت اطمینان مناسب انجام داد.

 له می توان بصورت موثر قابل اطمینان وخوب انجام داد.کمترین هزینه ای که توسط آن یک عملکرد را به هروسی

ارزش عبارتست از نسبت بهایی که بابت عملکرد مورد نظر وکیفیت مطلوب منظور می شود به هزینه ای که جهت دستیابی به عملکرد 

 مورد نظر و کیفیت مطلوب باید پرداخته شود.

بازتابی از قیمت محصوال ت شرکت وتعداد محصوالتی است که می تواند  ارزش بوسیله درآمد کل اندازه گیری می شود و درآمد کل

 بفروشد.

 

 ارزش از دید مهندسی ارزش
 

 

 

 

 

 
 

  چگونه ارزش ایجاد کنيم:

 رسیدن به عملکرد معادل ویا بهتر با هزینه کمتر، یعنی باال بردن عملکرد محصول 

 ی می خواهد یعنی بهبود وضعیت محصولدسترسی به اندازه ، ظاهر ، جذابیت و خصوصیاتی که مشتر 

 نگهداری سطح کیفیت با هزینه کمتر 

 .شناسایی وجدا سازی وحذف هزینه های عناصر غیر الزم از محصول وخدمات یعنی عالوه بر کاهش، اجتناب از هزینه صورت می گیرد 

 ت موجود به سود محصول.بکارگیری فناوری وتوسعه دانش وخلق محصول جدید.بعبارت دیگر بکارگیری تمام تغییرا 

 جلوگیری از مصرف بی رویه منابع 

 ....کنترل نسبت ارزش به قیمت وپیدا کردن نقطه سربه سر برای هزینه ، کیفیت ، قابیلت اطمینان و 

 بکارگیری مکانیزمهای جلب مجدد مشتری به مصرف محصول 
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 خلق ارزش از دید زنجيره ارزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع تفکر خلق ارزش
 

 استراتژی نظریه پیش فرض ع دیدگاهنو

 جایابی در زنجیره ارزش کسب موقعیت در زنجیره ارزش اقتصاد صنعتی)تولیدمحور( سنتی

 خلق ارزش اقتصاد پویا )بازار محور( مدرن

 ایجاد ارزش از طریق خودمشتریان

 بازنگری وچینش روابط و نظامهای کاری وتجاری

 مدیریت نظام ارزش ساز

 

 ن در منطق جدیدارزشوظایف رهبرا

 تجدید نظر وبازنگری در پایگاه اطالعاتی شرکت وجایگاه مشتریان

 ایجاد تناسب بیشتر وبهتر دربین تواناییها و فعالیتهای ارزش ساز

 ایجاد اتحادها وپیمانهای جدید جهت عرضه کاال یاخدمات

     value  chainزنجیره ارزش 

 ز فعالیتهاست که برای طراحی ، تولید ، بازاریابی ، تحویل وپشتیبانی محصوالت آن بکارگرفته می زنجیره ارزش ، در برگیرنده مجموعه ای ا

 شود.

 . زنجیره ارزش بیان کننده ارزش کل بوده و در برگیرنده فعالیتهای ارزش و سود ناخالص می باشد 

 له تامین کنندگان آغاز شده و تا محصول نهایی که بدست مجموعه فعالیتهای ارزش افزا و مرتبط به یکدیگر که از مواد خام تامین شده بوسی

 مشتری و مصرف کننده نهایی می رسد ادامه می یابد .

  مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت بصورت زنجیر گونه انجام می پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود . محصوالت از حلقه های این

 صول نهایی افزوده می شود .زنجیر عبور می کند و در هر حلقه ارزشی به مح

  

 نمونه زنجيره ارزش در یک واحد توليدي
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 اجزاي زنجيره ارزش
 گردد.هایی که مربوط به محصوالت خدمات و یا فرآیندهای جدید میتحقیق و توسعه: ایجاد و آزمایش ایده

ت و فرآیندها است.طراحان محصول سربازان خط طراحی محصول یا فرایند: شامل جزئیات برنامه ریزی مهندسی و آزمایش عملی محصوال

مقدم هستند که نبردراهدایت می کنند،طراحی محصول مجموعه فعالیت هایی است که فراترازمهندسی می باشند،بامخاطره هاوفرصت هاآمیخته 

وهمراه باآمادگی برای تولیدآن محصول است ونیازبه توجه خاص به فناوری ،بازاروزمان دارد،طراحی محصول باشناسایی یک نیازدرجامعه آغازشده 

 می باشد.

شود( هماهنگی نمودن و انباشتن ) عملیات (منابع تولید: تهیه ،حمل و نقل و انبار کردن )که به اصطالح تدارکات سازمانی نیز نامیده می

 جهت تولیدیک محصول.

 گردد.می بازاریابی: شامل تبلیغات و فروش محصوالت و خدمات به مشتریان فعلی و آتی

شود(می توزیع: این اقدام شامل انجام سفارشات و حمل محصوالت و خدمات به مشتریان )که به اصطالح تدارکات برون سازمانی نامیده می

 گردد.

 خدمات به مشتریان: شامل خدمات پس از فروش به مشتریان است.

 مثال: زنجیره ارزش در شرکت سازنده تلویزیون های سونی

 TV: پژوهش در خصوص سیگنالهای دیجیتالی    ، مطالعه شکل های مختلف برای R&D  تحقیق وپژوهش

  TVطراحی محصول یا فرایند : بررسی اثر طراحی های مختلف در کیفیت و هزینه ها ،تعیین تعداد قطعات در 

 تولید : حمل و نقل ،  انباشت قطعات ، بسته بندی

 و مجالت ، اینترنتبازار یابی : آگهی تبلیغات در روزنامه ها 

 توزیع: انجام سفارشات، حمل محصول، عرضه اینترنتی

 خدمات پس از فروش : گارانتی ، وارانتی ،  خدمات پشتیبانی اینترنتی

 عملیات یا گام ذیل می باشد: 7( زنجیره ارزش اکثر شرکتها شامل  2007به عقیده چو وهانگ )
 

 Support Functions عملیات اداری

 Research And Development سعهتحقیق و تو

 Design of Products Services or Processes طراحی محصول یا فرایند

 Production تولید

 Marketing بازار یابی

 Distribution توزیع

 Customer Service خدمات پس از فروش

 

 مدل زنجيره ارزش پورتر

های کسب و کار در سازمان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد مدل زنجیره ارزش  یکی از مدل هایی که برای ارزیابی و تعیین حوزه

و پورتر است. در این مدل حوزه های کاری مهم در بنگاه شناسایی و طبقه بندی می شود.هرچند آقای پورتر این مدل را در ابتدا برای موسسات 

طرح شده در این مدل می توان برای دسته بندی وظایف سازمان ها در حوزه های شرکت های تولیدی و رقابتی مطرح نمود، لیکن از مفاهیم م

 مختلف کسب و کار استفاده نمود.
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 علت استفاده پورتر از زنجيره ارزش

 1985مشهور است، زنجیره ارزش را در سال« جعبه سیاه شرکت»پورتر در آشکارساختن اتفاقاتی که در بحث استراتژی رقابتی به عنوان 

جهت،این به عنوان استعاره پایه ای برای شرکت ها و ابزاری که به وسیله آن شرکت ها استراتژی هزینه تمایز را ایجاد میکنند،معرفی نمود.از این 

 مطلب مکمل بحث مدل پنج نیرو می باشد.

 ساس هزینه یا تمایز.در کتاب مزیت رقابتی، پورتر بیان کرد که مزیت رقابتی به دو صورت به وجود می آید،بر ا 

او بیان کرد که مزیت رقابتی به مدیریت فعالیت های مختلفی که در یک جریان متوالی به صورت افقی قرار می گیرند و برای شرکت ایجاد 

رتر، پیکربندی ارزش می کنند و به محرک های اساسی برای توانایی پیاده سازی استراتژی های هزینه و تمایز ، بستگی دارد. بنا به مطالعه پو

 زنجیره ارزش، در واقع ترسیم مرز شرکت با خارج آن است

 

 تشریح زنجيره ارزش پورتر

 سود نا خالص : مجموع هزینه های پرداختی برای انجام فعالیتهای ارزش می باشد

این فعالیتها محصول با ارزش فعالیتهای ارزش :عبارتند از فعالیتهای فیزیکی ، تکنولوژیکی مشخص که یک شرکت انجام می دهد وازطریق 

 برای مشتریان تولید می کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجزاي مدل زنجيره ارزش پورتر

مدل زنجیره ارزش پورتر یک سری فعالیتهایی را در بر میگیرد که شایستگی کلیدی)اصلی ( سازمان شما در این فعالیتها نهفته است و 

هیل و کمک به فعالیهای کلیدی و اصلی، فعالیت میکنند و نبودن آنها باعث اختالل در کل یکسری فعالیتهای پشتیبان وجود دارد که برای تس

 فرآیند نمیشود.

ارتباطات درونی همان جریانهای اطالعاتی است که بین افراد، بخش ها یا وظایف  درون سازمان  اتفاق می افتد. ارتباطات بیرونی میتواند 

 و شامل ارتباط با مشتری یا تامین کنندگان باشد. کلید اصلی ارزش افرینی برای شما باشد

رکن آخر هم ارتباطات بیرونی است که شاید کلید اصلی ارزش آفرینی شما باشد. با حفظ ارتباطات بیرونی و مدیریت آن هم به موقع از 

مین کنندگان و سازمان همکار ایجاد کنید. ارزش مدنظر مشتری آگاه می شوید، هم روابط کلیدی با مشتری ایجاد کنید و هم روابط طوالنی با تا

 حاصل ارایه ارزش در زمان و مکان مناسب خواهد بود.
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 (Value Chain Analysisتجزیه و تحليل زنجيره ارزش)
 ( پیشنهاد شد1995که نخستین بار توسط مایکل پورتر)

 

 
 

ندهای موجود را شناسایی و میزان ارزش افرینی انها مشخص شود و در تجزیه تحلیل زنجیره ارزش باید سعی شود  که فعالیت ها و فرای

یتهای همچنین  هزینه ) مادی یا غیر مادی( آنها باید مشخص و ارتباط بین فعالیتها را باید تعیین نمود . و فعالیتهای بی ارزش را حذف و فعال

 ارزش افرین را تقویت کرد. 

 

 مراحل تجزیه و تحليل زنجيره ارزش
فعالیت های زنجیره ارزش :ابتدا شرکت فعالیت های دارای ارزش را شناسایی می کند که شرکت های فعال در آن صنعت باید  شناسایی

در فرآیندهای طراحی ، تولید و یا ارائه خدمات به مشتری انجام دهند . همچنین فعالیت ها را باید در سطح یک عملیات یا فرآیند خاص که 

 یند دارای ارزش بازار است ، شناسایی نمود . نتیجه آن عملیات یا فرآ

شناسایی محرک های هزینه فعالیت های دارای ارزش افزوده :محرک هزینه ، به عاملی گفته می شود که سطح کل هزینه را تغییر می 

 لیت است . دهد و عامل ایجاد کننده هزینه است . هدف از این مرحله شناسایی عوامل اصلی ایجاد کننده هزینه در هر فعا

 ایجاد یک مزیت رقابتی برای شرکت از طریق کاهش هزینه ها یا اضافه کردن ارزش

 شناسایی مزیت رقابتی ) رهبری هزینه ، یا تمایز (  – 1

 شناسایی فرصت های موجود برای ایجاد ارزش افزوده  – 2

 شناسایی فرصت های موجود برای کاهش هزینه ها   – 3

 تباط بین فعالیت ها در زنجیره ارزش استفاده مفید از ار – 4

  زنجیره ارزش از سه مرحله زیر تشکیل شده است:

 فعالیت های پیش از تولید )باال دستی(: مربوط به حلقه های ارتباطی با عرضه کنندگان مواد اولیه یا کاالست. 

 کاال یا خدمات می شود. عملیات: عملیات تولیدی و در مورد شرکتهای خرده فروشی و خدماتی شامل تهیه و عرضه

فعالیت های پس از تولید )پایین دستی(: مربوط به حلقه هایی است که شرکت بدان وسیله با مشتریان ارتباط برقرار می کند و آنها شامل 

 تحویل کاال، ارائه خدمت و سایر فعالیتهای مربوط می شود. 
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زنجیره تأمین و تجزیه و تحلیل فعالیت های پس از تولید، مدیریت روابط  برخی ها تجزیه و تحلیل فعالیت های پیش از تولید را مدیریت

 مشتری نامیده اند
 

 موارد با اهميت در تجزیه و تحليل زنجيره ارزش
ای در شرکت در انتخاب استراتژی شرکت نقش و الف(استراتژی: استراتژی یکی از عوامل موثر در زنجیره ارزش است هر فعالیت و وظیفه

 دارد.تاثیر 

های داخلی که بطور پیوسته انجام میهای داخلی: در زنجیره ارزش شرکت یکپارچگی جریان هزینه وظایف و فعالیتب(وظایف و فعالیت

 های شرکت در سیستم حمل و تولید اهمیت خاص دارد.شود نقش اساسی در ایجاد ارزش دارد به عنوان مثال هماهنگی و یکپارچگی فعالیت

هایی که از دید مشتریان ارزش ایجاد از دیدگاه مشتری: تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش شرکت مدیران را در ارزیابی فعالیتپ(ایجاد ارزش 

 دهدکند یاری میهایی که شرکت را از رقبا متمایز میکند و همچنین ارزیابی فعالیتمی

 توان در نظر گرفت:یر میهای توزیع: برای توزیع کاال وعرضه خدمات سه کانال به شرح زج( کانال

 فروش مستقیم به مشتریان.-1

 ها.فروش از طریق عامالن فروش و فروشگاه-2

 کنند. فروش از طریق فروشندگانی که ارزش افزوده ایجاد می -3

ی که موجب کننده باید به نیروهایچ( جذابیت صنعت: عالوه بر توجه به فرآیند صنعت )بمنظور درک زنجیره ارزش(  تجزیه و تحلیل

 شود یک صنعت دارای جاذبه خاصی باشدتا مورد توجه مشتریان قرار گیرد نیز توجه کند.می

 تمامی عواملی که باعث می شودیک شرکت بازدهی قابل توجهی نسبت به سرمایه گذاری انجام شده به دست آوردبایدموردتوجه قرارگیرد.

زم به ایجاد یکپارچگی و تقویت عملکرد است. یعنی اقدام در یک بخش از صنعت های اصلی: درک کامل زنجیره ارزش مستلح( شایستگی

گذارد. بعنوان مثال در صنعت کامپیوترهای شخصی یک تغییر عمده در روش توزیع، مانند بازاریابی مستقیم شرکت های دیگر اثر میدر بخش

کنندکان مواد برای شرکت دل وسایرفروشگاههای شخصی خواهد امیندل جهت فروش کامپیوتر تاثیر بسیار زیادی بر تولیدکنندگان قطعات، ت

 داشت.
 

 مزیت هاي تجزیه و تحليل زنجيره ارزش
ها و ارتباطات بین واحد تجاری و خریداران توان مشاهده کرد، مانند ارتباطات فعالیتدر یک زنجیره ارزش انواع مختلفی از ارتباطات را می

 کنندگان.و تامین

ها اوال دارای استقالل نسبی بوده و ثانیا با یکدیگر در ارتباط هستند. این ارتباطات مستقل نیازمند ها و فعالیتیک از این بخشدر واقع هر 

مدیریتی صحیح و کارآمد است ،درصورتیکه بامدیریت صحیح تربتوان این ارتباط رااثربخش ترنمود،ارزش افزوده زنجیره ارزش 

 در این راه می تواندبه مدیریت کمک شایانی کند تکنیک تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش است.نیزبیشترخواهدشد.ابزاری که 

  کاهش هزینه ها 

 فراهم سازی خدمات ارزنده برای مشتری 

 افزایش خدمات دارای ارزش افزوده جدید 

  افزایش قدرت انعطاف پذیری 

 ایجاد نوآوری ها با سرعت بیشتر 

 بهبود کیفیت 

 کاهش ضایعات 

 د واقعیافزایش سو 

 دسترسی به نتایج مطمئن و حقیقی 

 

 (2001سه ویژگی زنجيره ارزش قوي از نظرکاپلينسکی)

تعامل مناسب با دولت: برای ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری، و دولت با سیاستهای خود میتواند زنجیره ارزش شما را تحت تاثیر قرار 

 دهد.

 د را بررسی کنیم.نگرش سیستماتیک: باید به صورت سیستمی روابط موجو
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رن بهره مندی از رانتهای پویا: در جریان زنجیره ارزش همواره باید هوشیاری کارافرینانه و پیشگامی را باید حفظ کنیم که ناشی از عدم تقا

 اطالعات است که این اطالعات شاید از جانب رانتهای مختلفی باشد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تفاوت سيستمهاي سنتی تجزیه و تحليل هزینه با سيستم تجزیه و تحليل زنجيره ارزش

در سیستم سنتی اطالعات مورد نیاز و مفید برای تجزیه وتحلیل هزینه ها فراهم نبود و صرفاً مفهوم چرخه داخلی ارزش مد نظر بود و 

 واحدهای تجاری و فرصت ها و فواید آن مدنظر قرار نگرفته بود .

سیستم سنتی بر خالف زنجیره ارزش  دیر آغاز و زود تمام می شد . یعنی پس از خرید مواد اولیه آغاز و در نقطه فروش محصول، به  

 اتمام می رسید.ارتباط با تامین کنندگان مواد خام و ارتباط با مشتریان در آن نادیده گرفته می شود .

ی تفاوت بین هزینه های خرید شرکت به قیمت فروش تاکید دارد و نمی تواند تجزیه به این ترتیب  سیستم سنتی فقط برای حداکثر ساز

 و تحلیل الزم برای برنامه ریزی استراتژیک را فراهم سازد .

 

 مدل مفهومی زنجيره ارزش تسهيم اطالعات
نبع استراتژیکی است که هر بنگاه تجاری در شرایط پیچیده و توام با رقابت شدید ، اطالعات از اهمیت فراوانی برخوردار است. اطالعات م

 و صنعتی نیازمند آن است. اما در مدیریت زنجیره تامین ، آنچه بیش از اطالعات مهم است ، تسهیم آن میان شبکه زنجیره تامین می باشد.

ارایه خدمات بهتر به مشتریان شکل دهی روابط بلندمدت در قالب مشارکت ، همکاری و ایجاد اعتماد و کاهش هزینه ها و توزیع به موقع و 

 از فواید تسهیم اطالعات میان شبکه زنجیره تامین است.

مدل زنجیره ارزش از کارآمدترین ابزارها در تعریف شایستگی های اصلی و فعالیت هایی که در آن بتوانیم به مزیت رقابتی برسیم، به حساب  -

ی برون سپاری اخذ کنیم که دانستن نقاط قوت و ضعف شرکت برای اخذ این در تحلیل زنجیره ارزش می توانیم تصمیماتی برا .می آید

تصمیمات بسیار مهم می باشد. شرکتها در یک یا چند فعالیت زنجیره ارزش می توانند به صورت تخصصی وارد شوند و بقیه را برونسپاری 

 .نمایند

 

 افزایش ارزش در هر قسمت از زنجیره ارزش:تالش وتمرکز جهت  ( value chain managementمدیریت زنجيره ارزش ) 

 ( supply chainزنجيره تامين ) 
*فرآیند برنامه ریزی ،اجرا وکنترل کارآمد جریان مواد اولیه ، موجودیهای درجریان ساخت ومحصوالت نهایی و همچنین جریان اطالعات 

 ان انجام می شود.مرتبط با آن از نقطه اولیه تا نقطه مصرف که با هدف تامین نیازهای مشتری

*نظام یا شبکه ای از سازمان ها، شرکت ها، افراد، فعالیت ها، اطالعات و منابع که یک محصول یا خدمت را در پیمودن مسیر از تامین 

 (Naguray-2006کننده مواد اولیه تا مشتری و مصرف کننده نهایی همراهی می کنند. )

درگیر  مشتری کننده بهاز عرضه خدمات یا کاال که در انتقال یکا، اطالعات و منابعی است هها، مردم، فعالیت*سیستمی متشکل از سازمان

 کنند.های زنجیره تأمین منابع طبیعی، مواد خام و قطعات را به محصول نهایی برای عرضه به مشتری تبدیل میهستند. فعالیت

ماده خام تا  ن و تبدیل کاال از مرحله*تمام فعالیت های مورد نیاز برای ارائه محصول به مشتری نهایی یا تمام فعالیت های مرتبط با جریا

 .شامل سه حوزه تدارک، تولید، و توزیع می شود تحویل به مصرف کننده نهایی و نیز جریان های اطالعاتی مرتبط با آنها است که در دید کلی
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 تفاوت زنجيره تامين و زنجيره ارزش

 
 

روی مدیریت جریان کاال و اطالعات در داخل زنجیره تامین ( : تمرکز بر supply chain managementمدیریت زنجیره تامین ) 

 بمنظور دستیبابی به باالترین میزان پاسخگویی به نیاز وخواسته های مشتریان با کمترین هزینه

پنج  به طور کلی برای رسیدن به کارایی و اثربخشی در مدیریت زنجیره تامین پنج عملکرد را برای مدیریت می توان تفکیک کرد. که این

ای عاملی برای سازماندهی است . مهارت و اثربخشی مدیریت زنجیره تامین به صالحیت و درستی این پنج عملکرد وابسته خواهد وظیفه تا اندازه

 بود .
 

 تامين : ساختار شرکاي زنجيره
ری برای طراحی زنجیره تامین است های مشتطراحی زنجیره تامین بر اساس کارایی که بر روی عوامل استراتژیک و با توجه به نیازمندی

ها ، محصوالت جدید یا بخش مشتریان را پوشش و بر پایه آگاهی از ایکه محدوده محصوالت موجود ، سرویساست ، به گونه ریزی شده، پایه

ت برای ادامه رقابت ، باید توسعه شود . این به این مفهوم است که در دوره طوالنی ، کیفیت محصوالریزی میمحصول نهایی در زنجیره تامین پایه

 پذیری سازمان را تعیین خواهد کرد .و بهبود بیابد . همچنین یکپارچگی زنجیره تامین ، میزان رقابت

 

 : پياده سازي ارتباطات مشارکتی

رکت با عوامل خارج از کند . این عملکرد ارتباطات زنجیره تامین را به مشاهای ضروری برای شرکت اشاره میاین بخش به انواع مشارکت

دهد . هر تغییری در زنجیره تامین باید به اطالع شرکا برسد و در کل زنجیره پیاده شود . در این قسمت عملیات پشتیبان شرکت گسترش می

 فرایندهای زنجیره تامین بیان می شوند .

 سازماندهی تغییرات و نقش عملکردها در تغییرات زنجیره تامین

 رای طراحی مجدد زنجیره تامینفرایند مشارکتی ب

 اجرای ارزیابی ها و نقش آنها

 جایگاه عملکرد مدیریت زنجیره تامین درون شرکت

 طراحی زنجیره تامین برای سوددهی استراتژیک :

بسیار های خارج از آن کند . اما ارتباط هر شرکت با شرکتمدیریت زنجیره تامین ، مشارکت موثر عوامل خارج از شرکت را ایجاب می

مرکز رقابت : هدف مدیریت زنجیره تامین و انتخاب شرکا چه تاثیری بر اهداف      زاست . در مورد شرکا دقت به موارد ی ضروری است:مشکل

 رقابتی دارد ؟

 ساختار شرکاء     انگیزه شرکاء،

 اطالعات مدیریت زنجیره تامین

د نادیده گرفت . این بخش نقش تکنولوژی را در اصالح زنجیره تامین نشان های اطالعاتی را در اصالح زنجیره تامین نباینقش سیستم

 الشعاع قرار دهد .دهد . تغییرات سیستمی باید تغییرات )اصالح( فرایندها و استراتژی شرکت را تحتمی

 سازیمشکالت موجود در مراحل پیاده     ،افزاری   های نرماستفاده از وابسته     نوآوری تکنولوژیکی   ،    عناصر سیستم زنجیره تامین    ،

 

 تامين : کاهش هزینه زنجيره
 شود .های کارایی انجام میها و سیاستها برای استراتژیشاخص اصلی بهبودی زنجیره تامین کاهش هزینه است . این کوشش

 از : اندزایی عبارتپنج دلیل اصلی هزینه
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 عدم وضوح فرایند زنجیره تامین

 های داخلی و خارجی شرکتتغییرات رویه

 ضعف موجود در طراحی تولید

 گیریوجود اطالعات ناقص برای تصمیم

 های زنجیره در ارتباط میان شرکا زنجیره تامینضعف حلقه

 

 مدیریت مبتنی بر ارزش
 (VALUE-BASED MANAGEMENT = VBM)  

ر قرار گرفته است. نظرات دیرینه ای که اساس مدیریت موجود درحالـــــی که جهان وارد هزاره جدید می گردد، همه چیز در معرض تغیی

را تشکیل می دهند اکنون موردسوال قرار گرفته اند. درحال حاضر موضوعهایی همچون نحوه مشارکت افراد در امور و شیوه کسب درآمد 

  موردبررسی قرار می گیرد.

العاتی بر تحرک سرمایه و نیروی کار افزوده شده است و نهادهایی به دلیل گسترش روزافزون فناوری، ارتباطات جهانی و شبکه های اط

چون شرکتهای سهامی ناچارند دوره سازماندهی جدید را تجربه کنند،سهامداران به واسطه بحرانهای اقتصادی نگران سود خود هستند،کارمندان 

 وددهی شرکتها و سازمانها هستندشرکتها مأیوسانه به آینده شغلی خود می نگرند. مدیران که همواره به دنبال س

 

  مفهوم مدیریت مبتنی بر ارزش
تعهد نسبت به واگذاری قدرت مشارکت واقعی در سازمان وجود سیستمی را ضروری می سازد که احترام و ارتقا هر فرد را به صورت 

و همچنین شرکت را طوری سازماندهی می هدفمند درنظر داشته باشد. چنین سیستمی برای همه پرسنل امکــــان مشارکت را مهیا می سازد 

 کند که به مشتری حداکثر بها را می دهد. ضمن اینکه به هر کارمند به خاطر ارزش مشارکتش پاداش می دهد،درنتیجه او را در عملکرد سازمان

 شریک می کند. چنین چارچوب جامعی مدیریت مبتنی بر ارزش نامیده می شود.

دآوری بلندمدت شرکت ازطریق توجه به مشتری است. هدف نهایی این است که هر شخص را به عنوان هدف این نوع مدیریت افزایش سو

 یک مالک و یک کارمند، قدرت اقتصادی ببخشد.

 مدیریت مبتنی بـــــر ارزش دو اصــل را بیان می کند:

 به افراد سهم متناسب با آنچه که در تولید کمک می کنند داده شود؛ - 1 

 افراد حق زندگی در فرهنگی داده شود که در آن دارای احترام و ارزش برابر هستند.به همه  - 2 

 آنچه که مدیریت مبتنی بر ارزش به طور انحصاری ارائه می کند چارچوب رعایت اخالق در بازار جهانی است. 

ت که هم جنبه های اخالقی و هم جنبه مدیریت مبتنی بر ارزش دارای سه جزء به هم پیوسته اس اجزاء سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش 

  :های مادی را نشان می دهد

ساختارهای حکومتی و عملیاتی مبتنی بر ارزش. یک ساختار اجتماعی نظیر یک سازمان یا یک شرکت تجاری باید برای کسب  - 1

  .موفقیت طبق اصول سالم و ارزشهای اخالقی سازماندهی شود

ت شامل عناصر سازنده ای چون اعالم ارزشهای اصلی توسط شرکت، اصول اخالقی و ماموریتهای یک شرک« محیط نامرئی»ساختار کلی یا 

ط سازمان، طرحهای بازاریابی، مالی، عملیاتی و استراتژیکی، نمودارهای سازمانی و قوانین شرکت وغیره است. این زیرساختها روی کیفیت رواب

« فرهنگ»)بین افراد و محیط فیزیکی( _ذارد. طبق مدیریت مبتنی بر ارزش، این تعامالت بین افـــراد ومحیط فیزیکی شان تاثیر بسزایی می گ

  .کلی شرکت را تشکیل می دهند

تمرکز بر ارزش مشتری و ارباب رجوع. مدیـــریت مبتنی بر ارزش به هر مشتری و ارباب رجوع به عنوان یک انسان که شایسته رفتار  - 2

رد. ضمناً معتقد است که درنهایت چک حقوقی کلیه پرسنل را در شرکت، او امضا می کند. از لحاظ هدف محترمانه و منصفانه است، می نگ

   .اجتماعی یعنی تحویل کاال و ارائه خدمات با باالترین کیفیت مدیریت مبتنی بر ارزش از فرمول زیر پیروی می کند

اهش قیمت افزایش می یابد. این فرمول، کلید موفقیت در بازار رقابتی به عبارت دیگر، ارزش با افزایش کیفیت کاال یــــا خدمات و یا ک

  .است

سیستم پاداش و پرداخت برمبنای ارزش. با فرض اینکه ساختار شرکت براساس اصول اخالقی سالم بوده و تمرکز اصلی آن را بر ارائه  - 3

 .دهی کرد که نشانگر این اصول باشدحداکثر ارزش به مشتری است، نظام پرداخت پاداش را می توان طوری سازمان

چگونگی یک سیستم مبتنی بر ارزش را شروع کنیم: نحوه اجرای سیستم در هر شرکت متفاوت است. مدیریت مبتنی بر ارزش برپایه اصول 
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، موقعیت فیزیکی اخالقی جهانی استوار است که مرتبط با ماهیت انسان و نیازهای اساسی بشری است. عواملی چون اندازه شرکت، نوع صنعت

سازمان، استراتژی های سازمان و سبک مدیریت در نحوه شروع سیستم موثر هستند. یک مدیر مشارکتی که مایل به برقراری این سیستم است 

ی شرکت باید این فرایند را با تهیه یک مجموعه مکتوب آغاز کند. ارزشهای اصلی شرکت که عموماً دارای اصول اخالقی است که دلیل وجــــود

را تعریف می کند و نحوه عملکرد و رشد سازمان را هدایت می کند. اصول اخالقی مجموعه رفتارهایی برای هدایت افراد به سمت هماهنگی بین 

اشخاص و فرهنگ شرکت است. درحدکمال مطلوب، این ارزشهای اصلی و اصول اخالقی توسط همه افراد سازمان تائید شده است و در قوانین 

و ساختار شرکت منعکس شــده و مشمول بازنگری و بهبود دوره ای می گردد. این اصول مکتوب به عنوان راهنمایی برای هدایت عملیات فرعی 

 و نیز تعامالت روزانه اعضای آن محسوب می شود

  :از میان مهمترین ساختارها و فرایندهای مدیریت مبتنی بر ارزش می توان موارد ذیل را نام برد 

  نامه های آموزشی برای عوامل فعال شرکت و مدیران اجرایی اصلی؛بر - 1

  اجرای سیستم های بهبود کیفیت درجهت حرکت به سمت مشتری گرایی؛ - 2

  برقراری سیستم های پاداش فردی و گروهی به طور منظم؛ - 3

  ن هزینه؛برقراری سیستم های کنترل کیفیت آماری مرتبط با حل مسائل به صورت مشارکتی و کاست - 4

  .برقراری سیستم های مسئولیت پذیری دوطرفه - 5

مدیریت مبتنی بر ارزش می داند که تغییر فرهنگ یک شبه رخ نمی دهد رفتارهای مردم و سازمانها در طول زمان ریشه دوانده است. 

  .تنها از طریق تقویت مثبت و پیوسته در طول زمان عادتهای جدید ریشه می گیرند

مدیریتی مبتنی بر ارزش: سیستم های مبتنی بر ارزش توسط رهبر هدایت می شود اما متکی به رهبر نیستند.آنها  رهبری در سیستم

کند. انرژی و خالقیت خود را از پایین و جهت و اهداف خود را از باال می گیرند. این سیستم یک رهبر واقعی را یک معلم و خدمتگزار تعریف می 

یص پتانسیل نهایی آنها را می دهد. اگر رهبر سازمان کار خود را خوب انجام دهد، ارزشهای جهانی را بیان شخصی که به دیگران قدرت تشخ

  .کرده و آموزش دهد و دیدی بلندمدت ایجاد کند، دیگران را به کسب آن ارزشها و پیروی از آن دید بلندمدت، تشویق می کند

 

  نکته :
قـــــدرت در سازمان را مجدداً تعریف می شود به این ترتیب  رهبری در سازمانی با  در تحلیل نهایی مدیریت مبتنی برارزش روابط

ر مدیریت مبتنی بر ارزش نیازمند دید وسیع، صبر، پشتکار و تمایل به سهیم شدن با پرسنل است. ازنظر بسیاری از مدیران وکارفرمایان طرزفک

که به دنبال یک سیستم مدیریتی جدید براساس سهیم شدن برابری و قدرت هستند، سهیم شدن با پرسنل غیرقابل قبول است. اما برای کسانی 

  .بسیار سودمند است

مدیریت مبتنی بر ارزش می داند که توسعه و شخصیت و احترام هر فرد به کارش هم از جنبه های اقتصادی و هم غیراقتصادی بستگی 

ای افزایش وجهه و کیفیت زندگی پرسنل ارائه می کند و درعین حال کارایی را باال دارد. مدیریت مبتنی بر ارزش چارچوب اخالقی جدیدی را بر

 .برده و عدالت را درجامعه و سازمان برقرار می سازد

 

 shareholder value creationایجاد ارزش سهامداران                                         

نماید که بازده سهام باالتر از هزینه سرمایه)بازده مورد انتظار سرمایه( گردد. به بیان یک شرکت زمانی برای سهامدارانش ارزش ایجاد می 

ر دیگر ، شرکتی در طول سال ایجاد ارزش می نماید که فراتر از انتظارات عمل نماید.  بنابراین ارزش آفرینی سهامداران به معنای به حداکث

 رای ایجاد سود نیست .رساندن قیمت سهم،  مدیریت درآمدوانجام هرکاری  ب

در بازار بسیار ناپایدار و پیچیده، ایجاد ارزش سهامداران که می تواند منجر به موفقیت شرکت شود بسیار مهم است. ارزش سهامدار 

د که مفهومی از کسب و کار است که به عنوان حداکثر سازی ارزش سهامدار یا به عنوان مدل ارزش سهامدار اشاره شده است و نشان می ده

متداول شد و به چندین روش مورد  1980میزان نهایی موفقیت شرکت به میزان افزایش سهام سهامداران بستگی دارد. این مفهوم در دهه 

 استفاده قرار گرفته است: 

 برای اشاره به بازار سرمایه یک شرکت.

بان( خود با پرداخت سود سهام و / یا افزایش برای اشاره به مدلی که در آن هدف اصلی یک شرکت افزایش ثروت سهامداران )صاح

 قیمت سهام است.                                                     
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 چارچوب ایجاد ارزش سهامدار

 
 

 مفهوم ارزش سهامدار
ه هزینه سرمایه باشد. این بر اساس این دیدگاه مبتنی بر ارزش، ارزش تنها زمانی ایجاد می شود که درآمد بیش از تمام هزینه ها از جمل

 شرکت هستند.ارزش به طور خاص به سمت سهامداران انباشته می شود، زیرا در نهایت آنها صاحبان 

 

 عوامل تعيين کننده ارزش سهامداران 

 
 

 روش هاي اندازه گيري ارزش سهامداران

  گسترش سهام 

 روش آلکار 

 روش مکینسی 

 ارزش افزوده اقتصادی 

  تخفیفرویکرد جریان نقدی 

 

 مزایاي تجزیه و تحليل ارزش سهامداران
تجزیه و تحلیل ارزش سهامداران دارای مزایای فراوانی است، زیرا مدیریت شرکت باید قبل از هر گونه تصمیم گیری، منافع و مزیت 

 سهامداران را در نظر بگیرد. مزایای تحلیل ارزش سهامداران عبارتند از:

 ا بر اساس تصمیمات استراتژیک ارائه می کند.آن یک دیدگاه مالی بلند مدت ر ●

آن یک رویکرد جهانی را ارائه می کند که در تضاد با سیاست های حسابداری خاص نیست که مورد پذیرش نیستند. از این رو در سطح  ●

 بین المللی کاربرد دارد و می تواند در سراسر بخش ها مورد استفاده قرار گیرد.

 ه تمرکز بر آینده و مشتریان خود، به ویژه ارزش جریان های نقدی آینده می کند.آن سازمان را مجبور ب ●
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 معایب تحليل ارزش سهامداران
 معایب تجزیه و تحلیل ارزش سهام به شرح زیر است:

ب و کار یکی از دالیل اصلی گرایش شرکت ها به تمرکز بیشتر بر ارزش سهام سهامداران این است که می تواند منجر به شیوه های کس

 ضعیف یا غیر قابل تحمل شود.

، SVAیکی دیگر از ضعف های تجزیه و تحلیل ارزش سهامداران این است که برآورد جریانهای نقدی آینده، یکی از مولفه های اصلی 

 اتژیک را تشکیل می دهند.دقیقا می تواند بسیار دشوار باشد. این می تواند منجر به ارقام نادرست یا گمراه کننده شود که پایه تصمیمات استر

توسعه و پیاده سازی سیستم می تواند طوالنی و دشوار باشد. مدیریت ارزش سهامداران نیاز به اطالعات کاملتری نسبت به اقدامات سنتی 

که مشتریان دارد. مشاهده شده است که شرکت هایی که بر به حداکثر رساندن ارزش سهام سهامداران متمرکز می شوند، ممکن است بر آنچه 

 می خواهند، تمرکز کنند یا کارهایی را انجام دهند که برای مشتریان مطلوب نیست.

دیگر اثرات مضر به حداکثر رساندن ارزش سهام سهامداران این است که می تواند کارمندان را ناراضی کند. با پایین آمدن هزینه های 

گر درآمد کل ثابت باشد. بنابراین شرکت ها می توانند از کاهش مزایای کارکنان و شرکت ها و افزایش سود، شرکت به مرز پایداری می رسد ا

کارگران  دستمزد بهره مند شوند. اگر کار خانگی به اندازه کافی ارزان نیست یا به اندازه کافی تولیدی نیست، کسب و کار می تواند کار را به سمت

 ن سپاری کند.خارجی که مایل به کار با دستمزد کمتری هستند، برو

به طور خالصه، رویکرد ایجاد ارزش سهامداران به حمایت از موقعیت رقابتی شرکت از طریق تمرکز بر ایجاد ثروت کمک می کند. آن 

 چارچوب هدفمند و سازگاری از ارزیابی و تصمیم گیری در تمام توابع، بخش ها و واحدهای شرکت ارائه می دهد. آن می تواند به راحتی اعمال

 ود، زیرا داده های جریان پول نقد را می توان به وسیله انطباق سیستم موجود طرح ریزی و برنامه ریزی مالی مناسب بدست آورد. تنها نیازش

ن اضافی مورد نیاز هزینه سرمایه است. پذیرش روش ارزش گذاری سهامداران نیازمند تغییر نگرش و آموزش مدیران در مورد ارزش ارزش سهامدارا

 اربرد آن استو ک
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